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A Smart Shop modullal
a felhasználók
hatékonyan
használhatják
a Maconomyt a
kiskereskedelmi
tevékenységek
elvégzésére is.

Smart Shop: Maconomy
kiskereskedelmi modul

A Smart Shop a TRL Hungary Kft. által
kifejlesztett kiegészítő modul a Maconomy
integrált ERP rendszerhez.
A Smart Shop modullal a felhasználók
hatékonyan használhatják a Maconomyt a
kiskereskedelmi tevékenységek elvégzésére is.
A Smart Shop a Maconomyval együtt
használható.

Smart Shop funkciók

A Smart Shop alapvető működése hasonló a
Maconomy nagykereskedelmi moduljához,
viszont igazodik a boltok speciális igényeihez.
A Smart Shop modul karbantartását és
opcionális testreszabását gyorsan és
költséghatékonyan tudja végrehajtani a
fejlesztő, a TRL Hungary Kft.

A Smart Shop előnyei

• minden funkció egy képernyőn
• optimalizált, hatékony adatfeldolgozás és
adatátvitel
• egyszerűen használható és könnyen
irányítható/ellenőrizhető felületek
• könnyen megtanulható folyamatok
• intelligens keresés
• vonalkód kezelés
• brand jelölési lehetőség (logók, színek)
• többnyelvű verziók
• beépített ellenőrzések

Maconomy Smart Shop

Maconomy Smart Shop:
Maconomy kiskereskedelmi megoldás
Számlázás

A bolti alkalmazottak egy könnyen irányítható
és használható felületen férnek hozzá a
Maconomy Smart Shop modul alapvető
számlázási funkcióihoz.
Ezek a funkciók az alábbiakat tartalmazzák:
termék adat azonosítás
intelligens keresés
vonalkód kezelés
raktári készlet ellenőrzés a teljes
bolthálózatban
• többféle fizetési mód kezelés
• ügyfél információ megjelenítés és
szerkesztés
• engedmények kezelése
•
•
•
•

Készpénz-nyilvántartás kezeléseA
Maconomy Smart Shop modul minden
készpénz nyilvántartási igényt támogat,
beleértve a következőket:
•
•
•
•

műszak és nap zárás
naptári funkciók
napi számla lekérdezés
napi készpénz nyilvántartási lekérdezés
nyomtatása

A bolti alkalmazottak
egy könnyen
irányítható és
használható felületen
férnek hozzá a
Maconomy Smart
Shop modul alapvető
számlázási funkcióihoz.

A modul kezel minden manuális főkönyvi
tételt, bankjegy leltárt és tranzakció
lekérdezéseket ellenőrző funkciókkal,
korrekció kezeléssel és általános
naplótranzakciókkal.

További számlázási funkciók

A Maconomy Smart Shop teljes mértékben
támogatja az előre fizetést, a számla
újranyomtatását, az áru-visszavételezést, a
számla módosítást, a készpénz visszatérítést,
illetve a hitel- és betéti kártyás tranzakciók
napon belüli törlését.
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További információk
a Maconomyról és a
Maconomy Smart Shopról:

TRL Hungary Kft.

TRL Hungary Kft.

Szakértői csapatunk nem csak alapos és
szegmens specifikus tudással rendelkezik, hanem
kiemelkedően magas professzionális, testre
szabott szolgáltatást is nyújtunk több mint 60
ügyfelünk részére, a multinacionális vállalatoktól
kezdve a helyi vállalkozásokig.

1036 Budapest, Tímár u. 5.
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www.trl.hu
sales@trl.hu

A TRL Hungary Kft. (www.trl.hu) 2000. óta
Magyarország Maconomy disztribútora. Ezenkívül
számos európai és ázsiai országban támogatjuk
nemzetközi ügyfeleinket.

A TRL Hungary Kft. szolgáltatásai közé tartozik a
Maconomy ERP rendszer bevezetése, fejlesztése,
támogatása és karbantartása. Széleskörű
tapasztalatunk garantálja a gyors és probléma
mentes bevezetést és működést.

